
 

 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค กศ.ปช. และภาคพิเศษ  

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
-------------------------------------- 

 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมามีแนวโน้มสูงขึ้น และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ
ภายในครอบครัวของนักศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ว่าด้วย 
การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๑๔ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค กศ.ปช. และระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๔ และที่ไม่มีหนี้ค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ข้อ ๒ ให้ลดค่าบ ารุงการศึกษาร้อยละ ๑๐ ของค่าบ ารุงการศึกษาท่ีเรียกเก็บเป็นรายภาค
การศึกษา และให้จ่ายค่าบ ารุงการศึกษาตามอัตราในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ ให้ยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสาขาวิชา ที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา
ของหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ข้อ ๔ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสาขาวิชา ที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาของ
หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาค
การศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ระดับปริญญาตรี ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๑๘๗/๒๕๖๔ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ข้อ ๖ อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๑๖๑/๒๕๕๘ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับ

/นักศึกษา... 
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๒ 
 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๘๑/๒๕๖๑ เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๖๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่ ๒๐/๒๕๖๓ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู  
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ มีอ านาจออกค าสั่ง หลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  
                     ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัย 
 
 
 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์) 

อธิการบดี 
 

ที่  ๓๕๔/๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๕๔/๒๕๖๕ 
ค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 

กรณีเรียกเก็บตามระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร 

หลักสูตร 

ค่าบ ารุง 
การศึกษา

ปกต ิ 
 

อัตราท่ีต้องจ่ายค่าบ ารุงการศึกษา
(ลดร้อยละ ๑๐) 

ส่วนลด กรณี 
จ่ายเต็ม 
จ านวน 

กรณีจ่ายแบ่งงวด 

งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- นิติศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- นิเทศศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- บัญชีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- รัฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 

๑๑,๐๐๐  ๙,๙๐๐  ๔,๙๕๐  ๔,๙๕๐ ๑,๑๐๐ 

- ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
  ทุกสาขาวิชา 
- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
  ทุกสาขาวิชา 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ ทุกสาขาวิชา  
  (ยกเว้นสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- เทคโนโลยีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 

๑๒,๐๐๐ ๑๐,๘๐๐ ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ๑,๒๐๐ 

- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ  
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 
  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๑๓,๐๐๐ ๑๑,๗๐๐ ๕,๘๕๐ ๕,๘๕๐ ๑,๓๐๐ 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต  
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

     

  1) กรณีได้รับทุนการศึกษาในโครงการความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 

๒๔,๕๐๐ ๔,๔๑๐ - - ๔๙๐ 

  2) กรณีมิได้รับทุนการศึกษาในโครงการความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ 

๑๔,๐๐๐ ๑๒,๖๐๐ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ ๑,๔๐๐ 

 
 



๔ 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๕๔/๒๕๖๕ 
ค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 

กรณีเรียกเก็บผู้ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร 
 

หลักสูตร 
ค่าบ ารุง 

การศึกษา  
คร่ึงหนึ่งของปกติ 

อัตราท่ีต้องจ่ายค่า
บ ารุงการศึกษา 
(ลดร้อยละ ๑๐) 

ส่วนลด 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- นิติศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- นิเทศศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- บัญชีบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- รัฐศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 

๕,๕๐๐  ๔,๙๕๐  ๕๕๐ 

- ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
  ทุกสาขาวิชา 
- อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
  ทุกสาขาวิชา 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ ทุกสาขาวิชา  
  (ยกเว้นสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 

๖,๐๐๐ ๕,๔๐๐ ๖๐๐ 

- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ  
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ 
  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๖,๕๐๐ ๕,๘๕๐ ๖๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๕๔/๒๕๖๕ 
ค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 

กรณีเรียกเก็บตามระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร 
 

ระดับ หลักสูตร 
ประเภท 
นักศึกษา 

ค่าบ ารุง 
การศึกษา  

ปกต ิ

ลดค่าบ ารุงการศึกษา 
ร้อยละ ๑๐ 

ส่วนลด กรณี 
จ่ายเต็ม 
จ านวน 

กรณีจ่ายแบ่งงวด 

งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ 
ประกาศนียบัตร 
บัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู 
 

ปกติ ๑๒,๐๐๐  ๑๐,๘๐๐ ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ๑,๒๐๐ 

พิเศษ ๑๘,๐๐๐  ๑๖,๒๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ๑,๘๐๐ 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีพครู เข้าศึกษาปี 
การศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

พิเศษ ๑๕,๐๐๐  ๑๓,๕๐๐ ๖,๗๕๐ ๖,๗๕๐ ๑,๕๐๐ 

ปริญญาโท - ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
- รัฐประศาสนศาสตร 
  มหาบัณฑิต 

ปกติ ๑๒,๐๐๐  ๑๐,๘๐๐ ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ๑,๒๐๐ 

พิเศษ ๑๘,๐๐๐  ๑๖,๒๐๐ ๘,๑๐๐ ๘,๑๐๐ ๑,๘๐๐ 

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  (เฉพาะสาขาวิชาการบริหาร 
   การศึกษา) 

ปกติ ๑๕,๐๐๐  ๑๓,๕๐๐ ๖,๗๕๐ ๖,๗๕๐ ๑,๕๐๐ 

พิเศษ ๒๑,๐๐๐  ๑๘,๙๐๐ ๙,๔๕๐ ๙,๔๕๐ ๒,๑๐๐ 

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
- สาธารณสุขศาสตร 
  มหาบัณฑิต 
 

ปกติ ๑๒,๐๐๐  ๑๐,๘๐๐ ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ ๑,๒๐๐ 

พิเศษ ๒๐,๐๐๐  ๑๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตทุกสาขาวิชา 
 
 
 

ปกติ ๓๕,๐๐๐ ๓๑,๕๐๐ ๑๕,๗๕๐ ๑๕,๗๕๐ ๓,๕๐๐ 

พิเศษ ๔๕,๐๐๐ ๔๐,๕๐๐ ๒๐,๒๕๐ ๒๐,๒๕๐ ๔,๕๐๐ 

 
 
 
 
 

 



๖ 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๓๕๔/๒๕๖๕ 
ค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ 
กรณีเรียกเก็บผู้ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร 

 

ระดับ หลักสูตร 
ประเภท 
นักศึกษา 

ค่าบ ารุง 
การศึกษา  

ปกต ิ

ลดค่าบ ารุง
การศึกษา 
ร้อยละ ๑๐ 

ส่วนลด 
ให้จ่ายเต็ม 
จ านวน 

ทุกระดับ ทุกหลักสูตร ปกติ/พิเศษ ๔,๐๐๐  ๓,๖๐๐ 
 

๔๐๐ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
เรื่อง  ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) 
-------------------------------------- 

 ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเห็นสมควรให้ลดค่าธรรมเนียมพิเศษสาขาวิชา เพ่ือให้
สอดคคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับจัดกิจกรรมการศึกษาให้กับหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย
เห็นสมควรให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ เพ่ือบรรเทา
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย 
การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๑๔ แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้  ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ  และระดับ
บัณฑิตศึกษาภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๔ และไม่มีหนี้ค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ข้อ ๒ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่  
๑๖๘๕/๒๕๖๔ เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ 

ข้อ ๓ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษสาขาวิชา ที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษาของ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ภาค
การศึกษาละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ ๒,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๔ ให้ลดค่าบ ารุงการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติร้อยละ ๑๐ ของค่า
บ ารุงการศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และให้จ่ายค่าบ ารุงการศึกษาตามอัตราในบัญชีแนบ
ท้ายประกาศนี ้

ข้อ ๕ อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๑๖๑/๒๕๕๘ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๘๑/๒๕๖๑ เรื่อง 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ ๖๖๒/๒๕๖๑ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

/นครราชสีมา... 

KATAE
Highlight

KATAE
Highlight



๒ 
 

นครราชสีมา ที่ ๒๐/๒๕๖๓ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู  
 
 
 
 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                                            
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์) 

อธิการบดี 
 ๓๕๙/๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




